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Organizace začátku školního roku 2021/2022 a testování žáků
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt
dýchací cesty respirátorem, žáci mohou mít zdravotnickou roušku. Žáci budou testováni 1., 6. a 9.
den ve škole neinvazivními antigenními testy tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu.
S těmito testy máme dobré zkušenosti a žáci vše zvládají bez problémů.
Žáci prvního ročníku se testují až druhý den školy.
1. den: 1. 9. 2021
7:30-8:30 - výdej zápisových lístků do školní družiny ve vestibulu školy (Peloušková)
7:40-7:50 - žáci 2.-5. ročníku si vyzvednou třídní učitelé před školou a odvedou si žáky po
přezutí na testování.
7:50-8:00 - žáci 6.-9. ročníku si vyzvednou třídní učitelé před školou a odvedou si žáky po
přezutí na testování.
8:00-8:15 - 1. třídy se sejdou před školou
9:00-10:00 - třídní schůzky prvního ročníku (S žáky prvního ročníku mohou do budovy školy
vstoupit maximálně 2 dospělí v respirátoru. Po přivítání si vás vyzvednou třídní učitelé a zavedou
do třídy. Žáci ani dospělí se nepřezouvají.)
Po negativním výsledku testu si mohou žáci roušku ve třídě sundat. Ve společných prostorech
si ji opět nasadí.
Konec výuky v 8:55 hod. (2.-9. ročník)
Družina funguje od 9:00 do 17:00 pouze pro žáky, kteří odevzdali vyplněný zápisový list
Ranní družina: není
Obědy se vydávají od 11:15 do 13:00 hod.
Výjimky z testování
• Doložení potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech.
• Doložení potvrzení o negativním PCR testu ne starším 7 dnů.
• Doložení potvrzení o negativním antigenním testu ne starším 72 hodin
• Doložení potvrzení o očkování a mají min. 14 dnů po druhé dávce či první dávce u
jednodávkového očkování.
Můžete i testování odmítnout, ale tento krok by byl pro žáky znevýhodňující. Museli by pak
být stále v roušce, nesměli by cvičit v tělocvičně, zpívat a museli by od ostatních dodržovat odstup
1,5 m ve třídě i na obědě. Nebylo by to pro nikoho nic příjemného.
Pokud se přece jen někdo z vás pro tento krok rozhodne, napište prosím e-mail řediteli školy
(rburda@zshornikova.cz). Děkuji.
Důležitá informace pro ty, kteří byli v zahraničí!!!
Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se
vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje
některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním
covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě
návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně
nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí
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uvedené osoby setrvat v samoizolaci. To znamená, že nemůžete do školy. O této skutečnosti
prosím informujte ředitele školy.
Organizace 2. 9.
1. třídy mají 2 vyučovací hodiny a končí v 9:40 hod.
2.-5. třídy mají 4 vyučovací hodiny
6.-9. třídy mají 5 vyučovacích hodin
Ranní i odpolední družina v běžném provozu (6:30-17:00).
Výdej obědů od 11:00 do 13:00

Organizace 3. 9.
1. třídy mají 3 vyučovací hodiny a končí v 10:45 hod.
2.-5. třídy mají 4 vyučovací hodiny
6.-9. třídy mají 5 vyučovacích hodin
Ranní i odpolední družina v běžném provozu (6:30-17:00).
Výdej obědů od 11:00 do 13:00

Od 6. do 9. září výuka dle testovacího rozvrhu.
Finální verze rozvrhu bude publikována v systému edookit nejpozději 13. září.
Je nutné, aby momentálně publikovaný rozvrh prošel testovacím obdobím.
• V MŠ se netestuje a děti nemusí nosit roušky.
• Obědy a event. svačinky ve školní jídelně si zařiďte nejlépe v srpnu v určených úředních
hodinách. Veškeré informace opět najdete na našich webových stránkách – školní
kuchyně.
Přejeme všem žákům, úspěšný vstup do nového školního roku, který jistě proběhne tak, jak
má :o)
Mgr. Roman Burda, ředitel školy

